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VALBEREDNINGEN I OPTICEPT TECHNOLOGIES AB 
FÖRESLÅR ATT ANDERS HÄTTMARK VÄLJS TILL 
STYRELSELEDAMOT VID ÅRSSTÄMMAN IDAG 25/5 
2022.
Nuvarande ledamot Erik Silfverberg har efter att kallelsen för OptiCepts årsstämma 
2022 skickades ut, meddelat bolagets valberedning att han inte längre är tillgänglig 
för omval. Valberedningens förslag är att Anders Hättmark, vid årsstämman väljs till 
styrelseledamot.

Anders Hättmark har många års erfarenhet av styrelsearbete i flertalet bolag, bland annat i 
OptiFreeze och ArcAroma. Anders har även lång erfarenhet av affärsutveckling och av att 
förbättra lönsamhet och konkurrenskraft för bolag. Han är även en storägare och styrelseledamot 
i Veg of Lund.

Anders Hättmark äger i nuläget 170 365 aktier i OptiCept Technologies.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, Styrelseordförande
+46 733 63 63 80
ulf.hagman@opticept.se

Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med 
högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart 
ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, 
förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos 
slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre 
produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 
 
Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi 
upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. 
OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi 
som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 
 
Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser 
Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller  certifiedadviser@penser.se
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Bifogade filer

Valberedningen i OptiCept Technologies AB föreslår att Anders Hättmark väljs till 
styrelseledamot vid årsstämman idag 25/5 2022.
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